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Peste 600.000 de utilizatori folosesc anual softul

gratuit al organizatiei Tor (The Onion Router),

cunoscuta pentru gazduirea unor site-uri ilegale

precum Pirate Bay. Reteaua online obscura, creata

initial pentru a permite navigarea in secret pe Internet,

poate fi o arma periculoasa daca ajunge in mainile

infractorilor si extremistilor.

Infiintat in 2002 de marina americana pentru protejarea

comunicatiilor guvernamentale, sistemul Tor si-a construit o reputatie de "Internet Negru", un

spatiu neguvernat, neguvernabil si unde utilizatorii pot naviga complet anonim.

Guvernul SUA a cerut ajutorul unor mari companii web precum Google pentru a bloca link-urile

catre site-urile cu pornografie infantila sau materiale extremiste. Dar aceasta i-a facut pe

utilizatori sa actioneze anonim, pe site-uri obscure.

Proiectul Tor, o organizatie non-profit lansata in 2002 in Walpole, Massachusetts, promoveaza

navigarea pe Internet in anonimat. Estimarile din piata arata ca numarul utilizatorilor care folosesc

gratis softul companiei s-a dublat in 2012 fata de anul precedent, ajungand la 600.000. Dar cum

multe companii pot opera de pe o singura adresa IP, un calcul exact al traficului total este de-a

dreptul imposibil.

Tor, al carui nume vine de la The Onion Router, este

cunoscut prin faptul ca gazduieste site-uri ilegale precum

Pirate Bay si nu poate fi detectat de autoritati.

Andrew Lewman, directorul executiv al Tor, a explicat ca

popularitatea sistemului a crescut in SUA si Europa pe

fondul temerilor legate de incalcarea dreptului la intimitate

in mediul online.

“In urma cu 10 ani, nimeni nu se gandea la conceptul de protejare a acestui drept. Dar in urma

scandalului fostului general David Petraeus si al celui privind telefoanele care indica locatia, acest

concept nu mai este doar o teorie”.

David Petraeus a renuntat la functia de director al CIA in noiembrie 2012, in urma dezvaluirii

in presa a aventurii pe care o avea cu Paula Broadwell, co-autoare a autobiografiei sale. El ar fi

rupt relatia extra-conjugala in vara lui 2012, dupa care Broadwell ar fi trimis e-mailuri

amenintatoare unei prietene de familie de-a fostului general, pe care o banuia ca are o aventura

cu acesta. Prietena de familie a raportat mail-urile catre FBI care a stabilit ca proveneau de la

Paula Broadwell. Iar cand i-au verificat calculatorul acesteia, agentii au descoperit documente

confidentiale care ar fi provenit de la fostul director CIA.
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In prezent, aceasta este anchetata in continuare de FBI. Cu toate acestea, potrivit Centrul de

Protectie Online impotriva Exploatarii Copiilor (CEOP), din cei 15.000 de britanici care se

conecteaza zilnic in domeniul Tor, in jur de 5000 o fac in scopuri ilegale.

Un barbat in varsta de 30 de ani a inceput sa foloseasca Tor in urma cu cateva luni pentru a

cumpara droguri ilegale de pe un site numit Silk Road (Drumul Matasii).

A descoperit acest site destul de usor, dupa ce a descarcat un browser Tor, care i-a dat acces la

site-uri la care motoarele de cautare precum Google nu ofera acces. Apoi s-a inscris la fel ca pe

orice alt site, cu nume de utilizator si parola. "Nu puteam sa cred ceea ce vedeam: fiecare drog

de sub soare aparea acolo cu poze, evaluari, comentarii sincere despre experientele oamenilor

cu ele", a spus tanarul.

Cu un simplu click si cate sute de lire, pachetul de cocaina sau hasis este livrat ulterior clientului

la usa, prin posta, din Olanda.

Mai multe detalii in The Independent.
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De asemenea, TOR este folosit pentru protectie de securitate in corporatii si firme si este bine sustinnut inclusiv
financiar.
Deci care este defapt problema existentei lui?
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